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Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget
udkast til bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser samt ændringsbekendtgørelser til uddannelsesbekendtgørelsen og deltidsbekendtgørelsen, til høring. Akademikerne har udsendt ændringsforslaget
til høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger.
Akademikerne kan tilslutte sig at universiteterne, som foreslået i udkastet:




Får mulighed for at sidestille resultaterne af en prøve med opfyldelse af et karakterkrav.
Kan undlade at oprette en udbudt uddannelse, når det er begrundet i kriterier, der på forhånd er offentliggjorte.
Får mulighed for at fastsætte regler om, at eksamensbeviser og
andet materiale, der fremsendes ved ansøgning om optagelse,
skal oversættes, hvis det ikke foreligger på et sprog, som universitet beherske.

Akademikerne hæfter sig ved at det opdaterede bilag åbner for, at de
gymnasiale fag Biologi A og Fysik C i kombination bliver adgangsgivende
til en række uddannelser på linje med Fysik B. Det finder Akademikerne
meget uhensigtsmæssig. I dag er det sådan, at de fagkombinationer,
som giver adgang til teknisk/naturvidenskabelige videregående uddannelser, typisk giver adgang til en meget bred vifte af disse uddannelser.
Den foreslåede ordning frygte vi vil appellere til mange unge med ambitioner om at læse medicin og veterinærmedicin – to uddannelser der
begge har meget høje adgangskvotienter, da søgningen lang overgå
antallet af studiepladser. For dem der ikke formår at få tilstrækkeligt
gennemsnit til at søge ind på disse uddannelser eller under vej opdager
andre interesser, er valgmulighederne betydeligt ringer med den foreslåede kombination end med Fysik B.
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Akademikerne frygter derfor at øget brug af Biologi A kombineret med
Fysik B som adgangsforudsætning, vil give anledning til:



Øget behov for gymnasial supplering.
At færre vil forlade gymnasiet med forudsætninger, der sætter
dem i stand til at starte på mange af de teknisk/naturvidenskabelige uddannelser, der fremover forventes at
blive stor efterspørgsel på i det private erhvervsliv.

Med venlig hilsen
Birgit Bangskjær
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